
Opgave 1. Zuid/Allen        
          

West  Noord  Oost  Zuid  V  Het 2 volgbod is zwak: zeskaart harten  

          1  HB87  met 6-10 punten. Wat biedt u? 

2  pas  pas  ??  V53  A.  Pas   C.  2SA 

        AHV85 B.  Doublet  D.  3 
           
 

Opgave 2. Oost/OW         Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  72    A. 7 

      1  pas  B9732   B. 2 

1  pas  1SA  pas  87    C. 8 

3SA  dbl  pas  pas  V1065   D. 5 
pas    
          
 
 
Opgave 3. Zuid/Allen     
       

   AV    West  Noord  Oost  Zuid 

   865            1SA 

   B92    pas  3SA  pas  pas 

   VB765   pas   
        

      West komt tegen 3SA uit met 2, oost legt V. 

      Hoe vaak houdt u A op? 
       

   8743    A.   0 keer 

   A93    B.   1 keer 

   AHV3   C.   2 keer 

   H10     
       
 
 
Opgave 4. Oost/OW 
 

 HB8765     West  Noord  Oost  Zuid 

 8            1  1 

 A93      1  2  3  pas 

 H54      31  pas  3SA2  pas 

   V    43    pas  44   pas 

   AH543   4SA  pas  55   pas 

   H86    6  pas  pas  pas 

   B976     
1)   Vraagt om dekking 2)   Hartendekking 
3)   Forcing  4)   Controlebieding 
5)   Twee azen    

 

      U komt tegen 6 uit met A waarop partner 2 bijspeelt en 

      oost 7. 
 
      Welke kaart speelt u in slag twee? 
  

A. 9  B.   H  C.   3  D.   6  
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Opgave 1. Zuid/Allen        
          

West  Noord  Oost  Zuid  V  Het 2 volgbod is zwak: zeskaart harten  

          1  HB87  met 6-10 punten. Wat biedt u? 

2  pas  pas  ??  V53  A.  Pas   C.  2SA 

        AHV85 B.  Doublet  D.  3 
           
 
 
Oplossing 
 
A. Pas   5 punten 
B. Doublet  0 punten 
C. 2SA   3 punten 

D. 3   1 punt 
 

Het 2 volgbod is verrassend, je had eerder 2 verwacht. Alvorens een bod te kiezen is het goed om te weten wat 
de betekenis is van de verschillende biedingen. Hier gaan we: 
 
- Doublet: informatief. Het vraagt partner om nog iets te bieden. Normaliter ben je kort in harten en heb je steun 

voor de ongeboden kleuren. 
- 2SA: nu partner niet heeft bijgeboden toont het goedkoopste SA-bod 18-19 punten. 

- 3: een kleurherhaling belooft een zeskaart, zeker als het op 3-niveau gebeurt. 
 
Aan het bovenstaande lijstje valt te zien dat doublet als eerste afvalt. Het is niet moeilijk te voorzien dat partner 

schoppen gaat bieden, wellicht tegen de klippen op. Voor het bieden van 3 is geen enkele aanleiding. Gezien de 

zuidhand is er alle reden om te verwachten dat 2 down gaat, kwetsbaar en wel. Er is dus geen reden om de 
deelscore te gaan bevechten. 
2SA is wel een plausibele optie, al heb je een pint te weinig en is de verdeling niet op orde. Tegenover een partner 
met een punt of acht bereik je echter wel de manche van 3SA. Het is echter zeer de vraag of noord die acht punten 
wel heeft. Wie heeft de schoppen? Jij niet, west niet en oost zal er vast ook geen zeven of acht hebben, dan had hij 

wel 2 geboden over 2. Partner heeft dus schoppenlengte. Maar hij heeft niet geboden. De conclusie moet luiden 

dat noord waarschijnlijk erg zwak is. Dan is het verstandig om tevreden te zijn met het tegenspelen van 2. 
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Zo lag het hele spel. Te zien valt dat de partij die speelt down gaat. 
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Opgave 2. Oost/OW         Waarmee komt u uit? 
 

West  Noord  Oost  Zuid  72    A. 7 

      1  pas  B9732   B. 2 

1  pas  1SA  pas  87    C. 8 

3SA  dbl  pas  pas  V1065   D. 5 
pas    
          
 
Oplossing 
 

E. 7  5 punten 

F. 2  2 punten 

G. 8  3 punten 

H. 5  1 punt 
 

Partner ondernam in de eerste biedronde geen actie na 1-pas-1. Wel doubleert hij nu plotseling 3SA. Gezien het 
biedverloop lijken OW de benodigde 25 punten wel te hebben. Hoe kan partner dan denken dat 3SA down gaat? 
Enige logische verklaring is dat hij een goede lange kleur heeft, waarmee hij voldoende slagen kan maken om 3SA 
down te krijgen. Rest de vraag welke kleur dat kan zijn. Niet harten of klaveren, dan had partner in de eerste 
biedronde een volgbod gedaan. Het moet dus gaan om een door de tegenpartij geboden kleur. Om niet te hoeven 
gokken is de standaard regel dat een doublet in deze situatie vraagt om de door de dummy geboden kleur. Partner 
zit dan met kracht en lengte achter de bieder, wat een uitkomst in die kleur erg effectief kan maken. 
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Het hele spel. Te zien valt dat alleen een schoppenstart 3SA tot zinken brengt. En noord kan dat vermoeden! 
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Opgave 3. Zuid/Allen     
       

   AV    West  Noord  Oost  Zuid 

   865            1SA 

   B92    pas  3SA  pas  pas 

   VB765   pas   
        

      West komt tegen 3SA uit met 2, oost legt V. 

      Hoe vaak houdt u A op? 
       

   8743    A.   0 keer 

   A93    B.   1 keer 

   AHV3   C.   2 keer 

   H10     
       
 
 
 
Oplossing 
 
A.   0 keer  0 punten 
B.   1 keer  5 punten 
C.   2 keer  2 punten 
 

   AV 

   865 

   B92 

   VB765 

 B92     H1065 

 HB742    V10 

 1084     765 

 V82     A943 

   8743 

   A93 

   AHV3 

   H10 
 
 

Wanneer je A direct neemt kan oost aan slag met A harten terugspelen. OW maken dan een klaverslag en vier 

hartenslagen voor een down. Wie A tweemaal duikt is ‘het haasje’ als west 10 overneemt met B en naar 

schoppen switcht. OW maken dan twee harten, twee schoppen en A.  

Winnend is om A precies één keer op te houden. Als oost nog een derde harten heeft om terug te spelen na A zit 

de hartenkleur 4-3 en verlies je niet meer dan A en drie hartenslagen. Tegen vijf harten plus A bij west is geen 
kruit gewassen. 
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Opgave 4. Oost/OW 
 

 HB8765     West  Noord  Oost  Zuid 

 8            1  1 

 A93      1  2  3  pas 

 H54      31  pas  3SA2  pas 

   V    43    pas  44   pas 

   AH543   4SA  pas  55   pas 

   H86    6  pas  pas  pas 

   B976     
1)   Vraagt om dekking 2)   Hartendekking 
3)   Forcing  4)   Controlebieding 
5)   Twee azen    

 

      U komt tegen 6 uit met A waarop partner 2 bijspeelt en 

      oost 7. 
 
      Welke kaart speelt u in slag twee? 
  

B. 9  B.   H  C.   3  D.   6 
 
Oplossing 
 

A. 9   0 punten 

B. H   5 punten 

C. 3   2 punten 

D. 6   0 punten 
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In dummy ligt een singleton harten, oost heeft een hartendekking en partner signaleert de kleur af. Op het eerste 

gezicht zijn dat drie valide redenen om niet met harten door te gaan. De dummy kan H immers troeven en daarna 

is oosts V hoog. Toch is H het enige juiste naspel, waarmee je een down zekerstelt. Je kort namelijk dummy’s 

troeflengte in tot twee kaarten. En daarmee wordt het voor de leider onmogelijk om jouw H er nog uit te snijden. 

Hij kan weliswaar oversteken naar de hand en V voorspelen, maar die dek je natuurlijk niet. De volgende ruiten is 

voor de inmiddels secce aas van west, waarna H hoog is. 
Een kleine harten naspelen werkt ook, mits de leider troeft. Maar het is wel een soort Russisch roulette, want als 

oost de slag naar zijn V laat lopen maakt hij zijn contract plotseling wel. En er is geen reden om hem die kans te 
geven. 

Wie een zwarte kleur inspeelt heeft de kans om H tot slag te laten promoveren over het hoofd gezien. Merk op dat 
de singleton schoppen een stuk minder aantrekkelijk is dan je op het eerste gezicht wellicht zou denken. OW zullen 

geen twee azen missen, dus is de leider zeker in het bezit van A. En dat geldt dus ook voor A. 
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